Warszawa, dnia 13 sierpnia 2018 r.

Bilans płatniczy Polski
w czerwcu 2018 r.
Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych
sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej
oraz z administracyjnych źródeł danych.
Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie.

Rachunek bieżący i kapitałowy
W czerwcu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,0 mld PLN. Na
jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,8 mld PLN) i obrotów
towarowych (1,8 mld PLN) oraz dodatnie salda usług (7,3 mld PLN) i dochodów
wtórnych (0,3 mld PLN). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego
było również ujemne i wyniosło 3,8 mld PLN. Łączne saldo rachunku bieżącego i
kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 2,1 mld PLN.
Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 77,8 mld PLN, co oznacza wzrost o
8,0 mld PLN, tj. o 11,5% w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 r. W omawianym
okresie wzrosła sprzedaż za granicę tworzyw sztucznych i wyrobów z nich,
samochodów ciężarowych, odzieży oraz wyrobów tytoniowych. Wartość importu
towarów w porównaniu z czerwcem 2017 r. wzrosła o 9,0 mld PLN, tj. o 12,7% i
osiągnęła poziom 79,6 mld PLN. Do wzrostu importu przyczyniło się przede wszystkim
zwiększenie wielkości dostaw ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej. W
czerwcu br. odnotowano także wzrost importu samochodów osobowych i samolotów
pasażerskich. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 1,8 mld PLN. W analogicznym
miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,8 mld PLN.
Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 19,6 mld PLN i w porównaniu do czerwca
2017 r. wzrosły o 1,1 mld PLN, tj. o 6,0%. Wartość rozchodów wyniosła 12,4 mld PLN i
wzrosła o 0,7 mld PLN, tj. o 6,3%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 7,3 mld PLN
złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,1 mld PLN), usług transportowych
(2,1 mld PLN) oraz podróży zagranicznych (2,1 mld PLN).
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Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,8 mld PLN i w porównaniu do
analogicznego miesiąca 2017 r. poprawiło się o 2,6 mld PLN. O wysokości tego salda
zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (7,5 mld PLN) oraz dodatnie saldo
pozostałych dochodów pierwotnych w wysokości 1,7 mld PLN. Dochody zagranicznych
inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich
podmiotach wyniosły 7,2 mld PLN. Na pozycję tę złożyły się: dywidendy
(10,5 mld PLN), naliczone odsetki od instrumentów dłużnych (1,1 mld PLN) oraz
ujemne reinwestowane zyski (4,5 mld PLN). Na wysokość ujemnego salda dochodów z
inwestycji wpłynęły również dochody nierezydentów z inwestycji portfelowych
(1,2 mld PLN) oraz naliczone odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych
wykazywanych w pozostałych inwestycjach (0,7 mld PLN), w przeważającej części od
otrzymanych przez polskie podmioty kredytów.
Napływ środków z Unii Europejskiej wyniósł 5,3 mld PLN, z tego 2,1 mld PLN
zarejestrowano w rachunku bieżącym głównie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Napływ środków w rachunku kapitałowym wyniósł 3,2 mld PLN, z czego na Europejski
Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęło 2,2 mld PLN, a na Fundusz Spójności
1,0 mld PLN. W czerwcu 2018 r. zapłacono składkę w wysokości 1,0 mld PLN. Po
uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i
wyniosło 4,3 mld PLN.
Rachunek finansowy
Inwestycje nierezydentów w Polsce (pasywa)
W czerwcu 2018 r. wartość inwestycji nierezydentów w Polsce zmniejszyła się o 8,0 mld
PLN.
Inwestycje bezpośrednie nierezydentów zmniejszyły się o 3,5 mld PLN. O wysokości
salda tej pozycji zadecydował spadek wartości akcji i innych udziałów o 0,9 mld PLN
oraz ujemne reinwestycje zysków w wysokości 4,5 mld PLN. Zobowiązania rezydentów
z tytułu instrumentów dłużnych zwiększyły się (napływ kapitału) o 1,9 mld PLN.
Ujemne saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 6,7 mld PLN.
Nierezydenci zmniejszyli wartość swojego portfela obligacji Skarbu Państwa
wyemitowanych na rynku krajowym o 2,9 mld PLN. Zmniejszyło się również
zaangażowanie nierezydentów w obligacje skarbowe wyemitowane na rynki
zagraniczne. Wynikało to z wykupu, zgodnie z harmonogramem, obligacji
nominowanych w EUR o wartości 8,6 mld PLN. W tym samym okresie sektor bankowy
zwiększył swoje zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu papierów dłużnych o
4,4 mld PLN.
Inwestycje nierezydentów w instrumenty ujęte w pozostałych inwestycjach zwiększyły
się o 2,2 mld PLN. Największy wpływ na wzrost pozostałych inwestycji miały transakcje
pozostałych sektorów, które zwiększyły swoje zobowiązania o 3,4 mld PLN (w głównej
mierze z tytułu otrzymanych kredytów handlowych). Wzrosły również zobowiązania
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sektora bankowego o 1,6 mld PLN, głównie z tytułu rachunków bieżących i depozytów.
Zobowiązania NBP i sektora rządowego i spadły odpowiednio o 1,8 mld PLN i o 0,9 mld
PLN.
Inwestycje polskich podmiotów za granicą (aktywa)
Ujemne saldo inwestycji rezydentów za granicą (spadek aktywów) wyniosło 2,6 mld
PLN.
W inwestycjach bezpośrednich odnotowano wzrost aktywów zagranicznych (odpływ
kapitału) w wysokości 3,7 mld PLN. Akcje i inne udziały (łącznie z reinwestycjami
zysków) zwiększyły się o 0,4 mld PLN, natomiast należności z tytułu instrumentów
dłużnych wzrosły o 3,3 mld PLN.
W inwestycjach portfelowych polskie podmioty zmniejszyły swoje aktywa zagraniczne
o 0,9 mld PLN, zarówno w postaci udziałowych papierów wartościowych o 0,8 mld PLN
jak i dłużnych papierów wartościowych o 0,1 mld PLN.
Saldo pozostałych inwestycji było dodatnie i wyniosło 3,5 mld PLN. O jego wysokości
zadecydował wzrost aktywów zagranicznych sektora bankowego o 4,8 mld PLN,
głównie z tytułu rachunków bieżących i lokat w bankach za granicą. Natomiast
pozostałe sektory (przedsiębiorstwa) zmniejszyły swoje aktywa o 1,4 mld PLN przede
wszystkim z tytułu rachunków bieżących i lokat.
Transakcje własne NBP oraz transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP,
spowodowały spadek wartości aktywów rezerwowych o 9,1 mld PLN.
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Dodatkowe informacje o bilansie płatniczym
Dane bilansu płatniczego za lipiec 2018 r. zostaną opublikowane 13 września 2018 r.
Dane bilansu płatniczego za I i II kwartał 2018 r. oraz miesiące tych kwartałów zostaną
opublikowane 28 września 2018 r.
Szeregi czasowe miesięcznego bilansu płatniczego począwszy od danych za styczeń
2004 r. są dostępne na stronie internetowej NBP.
http://www.nbp.pl/statystyka/Bilans_platniczy/bop_m.xlsx
Dane miesięcznego bilansu płatniczego zostaną również opublikowane w Biuletynie
Informacyjnym NBP.
Szeregi czasowe miesięcznych stanów oficjalnych aktywów rezerwowych, począwszy
od danych za styczeń 1998 r., są dostępne na stronie internetowej NBP.
http://www.nbp.pl/statystyka/DWN/Rez_m.xlsx
Szeregi czasowe kwartalnego bilansu płatniczego począwszy od danych za I kwartał
2004 r. są dostępne na stronie internetowej NBP.
http://www.nbp.pl/statystyka/Bilans_platniczy/bop_q.xlsx
Tablice analityczne kwartalnego bilansu płatniczego począwszy od danych za
I kwartał 2004 r. są dostępne na stronie internetowej NBP.
http://www.nbp.pl/statystyka/Bilans_platniczy/bop_q_PLN.xlsx
Opis bilansu płatniczego za IV kwartał 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej NBP.
http://www.nbp.pl/Publikacje/Bilans_platniczy/bilans_platniczy2018_1.pdf
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